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Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(BIOZ). 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr47, 

poz. 401) Zakłada się następujące warunki:  

• Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego 

inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy 

• Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 

przebywające na terenie budowy. 

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

• Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

• O miejscach, w których sąsiedztwie występują inne sieci, takie jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne i o bezpiecznych 

odległościach prac przy tych sieciach, decyduje kierownik budowy w porozumieniu z 

właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

• Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

• W czasie wykonywania robót ziemnych całą długość wykopów należy ogrodzić (np. 

balustradami wysokości min. 1,1m w odległości od wykopu min. 1m. Dodatkowo należy 

umieścić napisy ostrzegawcze oraz w nocy zaopatrzyć w światło ostrzegawcze koloru 

czerwonego. 

• Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do 

wykopu. 

• W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w ust. 3, teren robót 

można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych 

wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

• Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca 

robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

• W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę 

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z 

użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 

• Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy nimi nie powinna przekraczać 20m.. 

• Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

• Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 

skarp. 

• Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem 

urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

• Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. 

• Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
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2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

• Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

• W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 

wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

• W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów 

gruntu. 

• Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m 

poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 

strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

 

• Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane 

na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

• Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak 

dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny 

napis. 

• Przeciążanie sprzętu zmechanizowanego oraz sprzętu pomocniczego ponad dopuszczalne 

obciążenie robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonywanych w czasie badań i 

prób. 

• Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające 

bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. 

• Na stanowiskach pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być wywieszone 

instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji.  

• Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien być przed rozpoczęciem pracy i przed 

zmianą sprawdzony pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. 

• Sprzęt zmechanizowany należy zabezpieczyć przed dostępem osób nie należących do 

obsługi.  

• Dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzętu zmechanizowanego będącego w 

ruchu jest zabronione.  

• Odtłuszczanie i oczyszczanie powierzchni sprzętu zmechanizowanego benzyną 

etylizowaną jest zabronione.  

• Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe, nie połączone na stałe ze sprzętem 

zmechanizowanym lub pomocniczym, powinny być raz na rok poddawane próbie na 

obciążenia.  

• Wciągarka ręczna powinna być wyposażona w korbę bezpieczeństwa lub w inne 

urządzenie spełniające warunki korby bezpieczeństwa.  

• Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalny udźwig wciągarki jest zabronione. 

• Haki do przemieszczania ciężarów powinny być atestowane. Stosowanie haków żeliwnych 

i staliwnych jest zabronione.  

• Haki spawane mogą być stosowane po ponownej atestacji.  

• Urządzenia pomocnicze stosowane przy przeładunkach na placu budowy i w magazynach 

powinny być bezpieczne dla obsługi i niezawodne w użyciu.  

• Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu oraz dobrze oświetlone. 

• Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.  
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• Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w 

sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 

składowanych materiałów i elementów. 

• Opieranie składowanych materiałów i elementów o płoty, słupy linii napowietrznych, 

budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione. 

• Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 1) 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań, 

 2) 1,50 m - od zewnętrznej główki szyny kolejowej, 

 3) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

• Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 

szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 

naładowanych środków transportowych i powiększonej: 

 1) o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną, 

3) o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

•  Materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu.  

•  Układanie prefabrykatów (sposób ułożenia i liczba warstw) powinno być zgodne z instrukcją 

producenta.  

•  Wyciąganie materiałów z dolnych warstw stosów oraz podkopywanie zwałów materiałów 

sypkich jest zabronione.  

•  Wchodzenie i schodzenie ze stosu powinno odbywać się przy użyciu drabin (schodni). 

•  Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. 

przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. 

•  Na czas czynności wymienionych w ust. 1 kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.  

•  W czasie transportu elementów prefabrykowanych przewożenie osób na ładunku lub obok 

niego jest zabronione. 

• Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami.  

• Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń 

elektrycznych  powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

• Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy 

powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być 

tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza 

i nie większa niż 50 m. 

• Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być 

wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

• Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna 

odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji 

tych urządzeń i ich oporności, a ponadto: 

 1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno 

elektrycznych, jak i mechanicznych, 

 2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub 

dłużej, 

 3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

• Przy zastosowaniu w budowlanych urządzeniach elektrycznych przekaźnika ochronnego 

należy sprawdzać działanie tego przekaźnika każdorazowo na początku każdej zmiany. 
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• Wodę do picia i celów higieniczno-sanitarnych należy dostarczać w ilości nie mniejszej niż 20 

litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany. 

• Przy wykonywaniu robót spawalniczych jest dozwolone używanie wyłącznie butli do gazów 

technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. 

• Ręczne przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyżej 10 l powinno być wykonywane 

przez co najmniej dwie osoby. 

• Przewożenie napełnionych lub opróżnionych butli bez nałożonych kołpaków ochronnych jest 

zabronione. 

• Przy przewożeniu butli pojazdami nie przystosowanymi do tego celu butle powinny być 

zabezpieczone pierścieniami gumowymi lub przełożone sznurem konopnym przynajmniej w 

dwóch miejscach na swojej długości bądź w inny podobny sposób. 

• Jednoczesne przewożenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione. 

• Butle na budowie i w czasie transportu należy chronić przed zanieczyszczeniem tłuszczem, 

działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu. 

• Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów 

tworzących w połączeniu z nim mieszaninę wybuchową jest zabronione. 

• W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej 

lub pod kątem nie mniejszym niż 450 od poziomu. 

• Odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m.  

• Butle używane do spawania powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone 

przed upadkiem, np. przez należyte umocowanie do ścian, filarów itp. przy pomocy obręczy 

metalowych lub łańcuchów. 

• Stosowanie drutu do przymocowywania butli do części budynków jest zabronione. 

• Umieszczanie butli w czasie spawania na wózkach służących do transportu jest dopuszczalne 

w przypadkach, gdy wózki stoją pewnie i nieruchomo, a butle są do nich przymocowane. 

• W razie niemożności ustawienia i przymocowania butli w czasie pracy w pozycji pionowej 

dopuszczalne jest ustawienie jej w pozycji pochyłej o kącie nachylenia do 450. Górna część 

butli wraz z zaworem redukcyjnym powinna znajdować się wyżej niż stopa butli, a butla 

powinna być zabezpieczona przed obsunięciem się lub stoczeniem. Zawór redukcyjny 

powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem. 

• Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz, należy usunąć poza miejsce pracy, otworzyć zawór 

oraz polewać ją silnym strumieniem wody lub środkiem gaśniczym. 

• Węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się między sobą barwą lub inną łatwo dostrzegalną 

cechą, a długość ich powinna wynosić co najmniej 5 m. 

• Nie wolno zmieniać przeznaczenia węży używanych uprzednio do innych gazów. 

• Miejsca uszkodzone w wężach powinny być wycięte. Łączenie końców dwóch węży należy 

wykonywać za pomocą specjalnych łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym 

odpowiadającym prześwitowi łączonego węża. 

• Zamocowanie węży nam nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i 

łączników powinno być dokonane wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. 

• Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych lub z innych tworzyw sztucznych o 

podobnych właściwościach jest zabronione. 

• W razie zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego 

odmrażanie tych urządzeń powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary 

wodnej. Odmrażanie za pomocą płomienia jest zabronione. 

• Sprzęt do spawania elektrycznego powinien mieć atest producenta i być użytkowany zgodnie z 

opracowaną przez niego instrukcją. 
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• Napięcie na zaciskach spawarki nie powinno być większe w momencie zajarzenia się łuku niż 

100 V przy prądzie stałym i 70 V przy prądzie przemiennym. 

• Przed rozpoczęciem spawania elektrycznego spawacz obowiązany jest sprawdzić 

prawidłowość połączeń przewodów i przyłączenia końcówki kabla roboczego do uchwytu oraz 

zastosowanego środka ochrony dodatkowej przed porażeniem. 

• Do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować wyłącznie przewody oponowe - 

spawalnicze (OS), o prawidłowo dobranym przekroju. 

• Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony. 

• Ubranie spawacza nie powinno być zanieczyszczone smarami lub tłuszczami. 

• Pracownicy znajdujący się obok stanowisk roboczych spawaczy powinni być zabezpieczeni 

przed szkodliwym działaniem promieni na wzrok. 

• W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone po osłonięciu 

stanowiska roboczego. 

Roboty spawalnicze w zbiornikach, kotłach lub komorach mogą być wykonywane 

wyłącznie pod nadzorem pracowników znajdujących się na zewnątrz, przy zachowaniu wzajemnej 

łączności i możliwości udzielania natychmiastowej pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


